
 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE TRAIL INDIVIDUAL I CLUBS 
 
Art. 1  
El Grup Atletisme JAB Berga amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Julià de 
Cerdanyola (Berguedà), per delegació de la Federació Catalana d'Atletisme, 
organitza el Campionat de Catalunya de Trail Running individual i de clubs que 
se celebrarà el dia 2 d’abril del 2023, coincidint amb la trail Cerdanyola amb sortida 
i arribada davant del Ajuntament de la població 
 
 
Art. 2 
Els horaris i les distàncies aproximades de les curses són les següents : 
9:00 h.  Absolut M  25km desnivell positiu 1.300m 
9:00 h.  Absolut F  25km desnivell positiu 1.300m 
9.30 h.   Sub 23 M  13km  desnivell positiu   750m 
9:30 h .   Sub 23 F  13km desnivell positiu    750m 
 
L’horari d’entrada a la Cambra de Requeriments serà màxim 15 minuts abans 
de la sortida de cada prova. 
 
A la categoria absoluta poden participar atletes de la categoria sub20-23-sènior i 
màsters 
A la categoria sub23 només podran participar atletes nascuts als anys 2003-2002-
2001. 
 
 
Art. 3 
Tots els/les atletes hauran de tenir la seva corresponent llicència federativa 
tramitada per a la temporada en curs. 
 
 
Art. 4 
INSCRIPCIONS 
Les inscripcions hauran de fer-les els clubs a traves de la platafoma 
d’inscripcions SDP de la FCA. 
 
També s’hauran de fer les inscripcions al web de l’organitzador, pels propis atletes 
o clubs, a la web www.jaberga.com, a l’hora de fer la inscripció s’haurà de 
especificar el núm. de llicencia i posar el nom del seu club. 
 
La data límit d'inscripció és el dimecres anterior a la competició, el dijous 
següent, la FCA publicarà al seu web la llista d’inscrits. Recordem que el mateix 
dia del trail no s'acceptarà cap inscripció. 
 
 
Art.5  
El lliurament de dorsals i xips es farà de manera individual, fins a 1 hora abans de 
l’inici de la prova. El lloc serà a la secretaria habilitada per a aquests efectes al centre 
cívic de l’Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola. En el moment d’agafar el dorsal 
l’atleta s’haurà d’acreditar amb la seva llicencia federativa en curs. 
 



 

 

 
Art. 6 
CAMBRA DE REQUERIMENTS 
Tos els/les participants que optin al campionat estaran obligats a passar per la 
cambra de requeriments fins a 15 minuts abans de la seva cursa. No caldrà que 
s’identifiquen si ja ho han fet correctament a l’hora de l’entrega de dorsal. 
Cada participant haurà de dur la samarreta del seu club, portar el dorsal de 
manera visible i portar el material obligatori* següent: 
 
Telefon mòbil  
Tallavent  
Recipient 250ml aigua  
Xiulet  
 
* Qui no compleixi tots aquests requisits tant a la sortida, com durant la prova i a 
l’arribada serà desqualificat. 
 
 
 Art. 7 
PREMIS i CLASSIFICACIÓ  
 
Campionat de Catalunya Individual  
Medalla a les tres primeres persones classificades catalanes de cada categoria que 
tinguin llicència per la Federació Catalana d'Atletisme.  
 
Premis en metàl·lic  
Els premis en metàl·lic aniran destinats a la categoria absoluta masculina i 
femenina 25km: 
 
300 €  1a posició  
200 €  2a posició  
100 €  3a posició  
 
Optaran a aquests premis els/les atletes que tinguin la possibilitat de poder 
representar a Catalunya en el Campionat d'Espanya. 
 
Qui vingui de l’estranger i no pertanyi a la Federació Catalana d'Atletisme no podrà 
assolir el títol de Campió/na de Catalunya individual, a excepció de qui hagi tramitat 
per 3r. any consecutiu llicència per la FCA. En aquest cas, tindran dret al premi 
oficial, i per tant podran ser Campions/nes de Catalunya. Qui procedeixi del 
Principat d’Andorra no es considerà estranger/a. 
 
Campionat de Catalunya per equips 
Trofeu i material esportiu als tres primers clubs classificats tant a les categories 
femenina com masculines absoluta i la Sub 23. 
La classificació final es farà sumant les posicions dels tres primers atletes classificats 
de cada club de la següent manera: 
1 punt pel primer classificat, 2 punts pel segon classificat, 3 punts pel tercer 
classificat i així successivament. Guanyarà el club que obtingui la menor puntuació. 
En cas d'empat a la classificació final, el guanyador serà el Club del qual l´últim 
corredor a puntuar, tingui millor lloc en la classificació individual. 



 

 

 
 
Selecció catalana de trail 
Aquest campionat donarà dues places directes en categoria absoluta i una en sub 
23, seguint els criteris de selecció publicats a la web de la FCA, per representar a 
Catalunya al Campionat d’Espanya de trail per Federacions autonòmiques el 
proper dia 7 de maig a Lerin (Navarra). 
 
 
Art. 8 
Les curses només podran ser suspeses en cas d’inclemència meteorològica o de 
qualsevol altre problema quan així ho determini el/la Jutge/ssa Àrbitre 
 
 
Art. 9 
Tot allò no previst en aquest reglament, serà resolt per la Federació Catalana 
d'Atletisme d'acord amb el reglament de la World Athletics, i la normativa de 
competicions de la Federació Catalana d’Atletisme. 
 
 
Art. 10 
L'organització i la Federació Catalana d'Atletisme no es fan responsables dels 
perjudicis morals i/o materials que puguin causar o causar-se les persones 
participants o espectadores durant aquesta competició 
 
 
Art. 11 
La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació dels preceptes 
d’aquest Reglament. 
 
 
 


